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Norises vieta un laiks: Valmieras 43-4, Rīga, 21.09.2020, plkst. 10.00
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Dienaskārtība
2020. gada sacensības.
Latvijas izlase RXV
LRF preses sekretārs.
Regbijs XV Latvijas Kausa fināls.
RE prezidenta vēlēšanas un komisijas.
Dažādi.
Izskatāmie jautājumi.

Ff
1. 2020.gada sacensības.
K.Vents informē, ka veiksmīgi aizvadīti visi trīs posmi Latvijas čempionātā R7 sievietēm. Par
čempionēm 2020. gada sezonā kļuva “LSPA/Livonia” komanda, otrajā vietā RK “Selēna”, trešā
RK “Imanta”, ceturtā RK “Dzels vilki” (Lietuva), kas piedalījās tikai divos posmos.
Aizvadīti arī U18 un U16 Latvijas čempionāti R7 sacensībās. U18 sacensībās piedalījās X
komandas un U16 sacensībās piedalījās Y komandas. Visas iepriekš minētās sacensības
norisinājās Rīgas Tehnikās koledžas regbija laukumā. Laukuma kvalitāte vērtējama kā “ļoti
laba”. No organizatoriskās puses nav nekādu sūdzību. Visas komandas nodrošinātas gan ar ūdeni,
gan augļiem, gan saldumiem. Veiksmīgi norisinājušies divi bērnu Latvijas čempionāta posmi
U10, U12 un U14 vecuma grupās. Sacensības notika Rīgas Stila un modes tehnikumu sporta
laukumā Juglā.
Lielākā problēma ir tiesnešu tiesāšanas kvalitāte. Ļoti nopietni jārisina tiesnešu piesaistīšana un
to apmācība. Bez kvalitatīviem tiesnešiem nopietni tiek grauts federācijas tēls un nozīmīgi
pasliktinās gan spēles kvalitāte, gan pareiza noteiktumu izpratne un to mācīšana/izskaidrošana
bērniem un jauniešiem.
Visi tiesneši ir saņēmuši jaunas vienādas formas (krekls, šorti, getras). Būtu vēl nepieciešamas
siltās
jakas un mugursoma.
Jāapstiprina Latvijas čempionāta R7 sievietēm un Latvijas čempionāts R7 U18 rezultāti.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
2. Latvijas izlase RXV
K.Vents informē, ka nepārtraukti notiek komunikācija ar RU par rudens cikla izlase spēlēm. Esam
vienojušies, ka gadījumā, ja sacensības tiek atsāktas, tad Latvijas izlasei pirmā spēle ir 7.
novembrī pret Ungāriju izbraukumā un 14. novembrī mājās pret Zviedriju. Esam vienojušies ar

abām izlasēm par datumiem un informācija nosūtīta RE. Taču, situācija, vēl joprojām, ir ļoti
neskaidra vai spēles vispār notiks.
Notiek arī komunikācija ar Latvijas izlases RXV treneru korpusu un principā ir salikta
sagatavošanās programma. Izlases kandidāti varētu nākt kopā no oktobra trešās nedēļas.
Tiek izskatītas iespējas izlases treniņus aizvadīt NATO jaunizveidotajā sporta bāzē Ādažos.
A.Pilenieks ierosina sazināties ar Raimondu Bergmani un Māri Robežnieku.
Valde pieņem zināšanai.
3. LRF preses sekretārs
A.Pilenieks informē ka ir pārtrauktas darba attiecības ar Lauri Lizbovski. Līdz sezonas beigām uz
pārbaudes laiku pieaicināts Krišs Upenieks.
M.Zeltiņš papildus informē, ka Kriša Upenieka pamatdarbs ir futbola klubā “FC RIGA”. Pirms tam ir
bijis
Latvijas Handbola federācijas ģenerālsekretārs, kā arī darbojies kā sporta žurnālists.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
4. Latvijas Kauss Regbijā XV Fināli
K.Vents informē, ka Latvijas Kausa finālā regbijā XV šogad tiksies RK “Eži/EK Sistēmas” un RK
“Ķekava/Miesnieki”, spēlē par Latvijas Kausa Šķīvi (PLATE) sacentīsies RFC
“Garkalne/Livonia” un RF “Fēnikss”. Spēles ieplānotas 26. septembrī Baldones stadionā.
A.Pilenieks informē, ka ir vienošanas par finālspēles tiešo translāciju LTV 7 kanālā. Televīzijas
noteiktais
Laiks ir pl. 15:00.
M.Zeltiņš ierosina pirmo spēli noteikt pl.11:00. Balvu pasniegšanu veikt kopīgi pēc fināla spēles.
Nepieciešams sagatavot un nosūtīt oficiālu ielūgumu uz Latvijas Kausa pasniegšanu LSFP
direktoram E.Fogelam un LR Saeima Izglītības, kultūras un sporta komisijas Sporta
apakškomisijas vadītājam S.Riekstiņam.
K.Vents informē par nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem:
• Spēlētāju ēdināšana;
• Mūzika un informators;
• Laukuma sagatavošana, ģērbtuves;
• Abu spēļu tiešā translācija YouTube kanālā;
• Stadiona sagatavošana atbilstoši LTV prasībām;
K.Vents informē, ka klubiem nosūtīta vēstule par prasībām, kura jācenšas ievērot sakarā ar spēles
translāciju
televīzijā.
A.Pilenieks apstiprina, ka vienosies ar STATS vadītāju Māri Albertu par stalažu/platformas nomu, kura
nepieciešama LTV. Uzstādīšana stadionā veiks piektdien (25.septembrī).
Valde pieņem zināšanai.
5. Rugby Europe prezidenta vēlēšanas un komisijas
A.Pilenieks atgādina, ka šogad 4. un 5. decembrī notiks Rugby Europe gadskārtējais kongress. Šogad
zīmīgs ar to, ka notiek Rugby Europe prezidenta vēlēšanas.
K.Vents papildina, ka ņemot vērā Covid-19 situāciju, kongress notiks attālināti ZOOM programmā.
Katra
federācija var piedalīties ar diviem pārstāvjiem, bet tikai vienam ir balss tiesības.
A.Pilenieks norāda, ka būtu aktīvāk jāiesaistās Rugby Europe komisiju darbā, jo esot klātienē un aktīvi
darbojoties mēs varam gan vairāk uzzināt, gan iemācīties, gan kādus no procesiem virzīt Latvijas

regbija attīstības virzienā.
K.Vents informē par esošajām RE komisijām: Disciplinārā, Sieviešu, Noteikumu un tiesību, Audita un
riska,
Biznesa, Regbijs 7, Regbija attīstības, Spēlētāju medicīna un labklājība.
A.Pilenieks ierosina pieteikties visām komisijām ar cerību, ka vismaz kādā mēs tiksim pieņemti, un tas
jau
būs pirmais solis. Aicina visus klātesošos pieteikties konkrētām komisijām, kura katram varētu būt
visatbilstošākā.
A.Šilinskis apstiprina, ka varētu kandidēt uz Audita un Riska komisiju.
T.Ābele apstiprina, ka varētu kandidēt uz Biznesa komisiju.
R.Danelsons apstiprina, ka varētu kandidēt uz Noteikumu un tiesību komisiju.
K.Vents apstiprina, ka varētu kandidēt uz Attīstības komisiju.
R.Danelsons ierosina, ka ļoti liela iespējas tikt apstiprinātai varētu būt Anete Skrastiņai RE Sieviešu
regbija
komisijā, jo viņa ir gan Latvijas izlases spēlētāja, gan vairākus gadus LRF ģenerālsekretāre un RE
administrācija viņu zina.
K.Vents telefoniski sazinās ar Aneti Skrastiņu. Apstiprina, ka Anete Skrastiņa piekrīt būt par kandidātu
no
Latvijas federācija RE Sieviešu regbija komisijai.
A.Pilenieks ierosina sazināties ar Valteru Raņķi, lai noskaidrotu vai Valters Raņķis piekristu būt par
kandidātu uz Regbijs 7 komisiju.
K.Vents telefoniski sazinās ar Valteru Raņķi. Valters Raņķis apstiprina, ka labprāt uzņemtos šādus
pienākumus, ja tiks apstiprināts.
K.Vents informē, ka LRF Tehniskais direktors Kārlis Sarkans jau iepriekš ir vēlējies būt par
Disciplinārās
komisijas locekli un arī šoreiz vēlētos kandidēt.
A.Šilinskis ierosina, ka A.Pileniekam arī jābūt kādā no komisijām, kas tieši saistīta ar regbiju kopumā,
kur
būtu iespēja tikties ar citu federāciju vadītājiem un runāt gan par izlašu spēlēm, gan klubu turnīriem,
veidot starptautiskās attiecības. Tā ir RE Regbija komisija.
A.Pilenieks piekrīt.
K.Vents aicina visus kandidātus jau savlaicīgi sagatavot savus CV angļu valodā. Tiks nosūtīts paraugs,
lai visi CV būtu pēc vienota stila un atbilstu lietvedības prasībām.
Balsojums PAR - vienbalsīgi
6. Dažādi.
6.1 Antidopinga līgums
K.Vents informē, ka saņemts līgums no Latvijas Antidopinga aģentūras par Latvijas Regbija federācija
spēlētāju pārbaudi un turpmāko sadarbību antidopinga jautājumos (kursi, semināri, pārbaužu
veikšana utt).
Valde pieņem zināšanai
6.2 Rīgas Atklātais čempionāts
M.Zeltiņš apstiprina, ka ir panākta vienošanās ar RD IKSD par Rīgas čempionāta datumu maiņu un
izmaiņa veikšanu noslēgtajā līgumā. Rīgas Atklātais čempionāts sāksies oktobra mēnesī un
norisināsies līdz novembrim. Pieteikušās čempionātam ir četras komandas: RFC “Livonia”, RK
“Eži/EK Sistēmas”, “Halipapa” (Jūrmala) un “Mūkusalas BC/Lāči”.
Sacensības plānots aizvadīt katras nedēļas sestdienā. Spēļu norises vietas ir Rīgas tehnikās

koledžas laukums un Rīgas stila un modes tehnikuma laukums Juglā. Dalības maksa
klubam ir 70,00 eur, saskaņā ar apstiprināto nolikumu.
Sacensību galvenais tiesnesis Aigars Muzikants.
Valde pieņem zināšanai
6.3.Saņemts Lāsma Šķēles iesniegums par mācību maksa daļēju apmaksu.
K.Vents informē, ka Lāsma Šķēle brīvprātīgā kārtā visu sezonu palīdzēja un piedalījās sacensību
organizēšanā, kā arī veica Bērnu un Jaunatnes sacensību galvenā tiesneša pienākumus. Lāsma
Šķele ir Latvijas sieviešu izlases kandidāte, pārstāvējusi Latvijas izlasi Eiropas čempionātā R7, kā
arī piedalījusies Eiropas čempionātā sniega un pludmales regbijā.
Lāsma ir izteikusi vēlēšanos studēt LU pedagoģiju un kļūt par regbija treneri. Mācības uzsāks
šajā
gadā LU Madonas filiālē. Lūdz apmaksāt pusi no gada mācību maksas.
A.Pilenieks norāda, ka ir saņemtas labas rekomendācijas no Latvijas sieviešu izlases galvenā
trenera un bijušās LRF ģenerālsekretāres Anete Skrastiņas par Lāsmu Šķēles darba kvalitāti
un attieksmi.
A.Ameters norāda, ka būt labi, ja Lāsma sāktu arī veidot paralēli mācībām regbija treniņu grupiņas
Madonas rajonā, un jau nākamo gadu varbūt ir iespējams piedalīties sacensībās.
K.Vents apstiprina, ka sagatavos vienošanos ar Lāsmu Šķēli.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
3.Pieņemtie lēmumi
Apstiprināti LČ R7 Sieviešu, U18 un U16 grupās rezultāti
Atbrīvot no darba Lauri Lizbovski.
Pieņemt darbā uz pārbaudes laiku par LRF preses sekretāru Krišu Upenieku.
K.Ventam sagatavot un nosūtīt ielūgumus uz LK finālu E.Fogelam un S.Riekstiņam.
Apstiprināti LRF kandidāti RE komisijās.
Organizēt Rīgas Atklāto čempionātu saskaņā ar noslēgto līgumu ar RD IKSD un tajā veiktajām
izmaiņām. Par sacensību galveno tiesnesi apstiprināt Aigaru Muzikantu.
7. Apstiprina apmaksāt pusi no mācību maksas Lāsmai Šķēlei studijām LU.
8. Uzdod K.Ventam sagatavot vienošanos ar Lāsmu Šķēli.
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